
TOELICHTING OP DE EVENEMENTEN AGENDA

REGIONALE RONDE JEUGDMEERKAMPEN OP TWEE DATA

Zoals u in de bijgaande agenda kunt zien is de Regionale ronde van de landelijke
jeugdmeerkampen gepland op twee data. N.l 25 november en 2 december.
Dit heeft te maken met het  feit dat de fa.Posno niet meer dan 64 tafels beschikbaar
heeft op een dag.  De organisatoren zullen trachten er voor te zorgen dat
deelnemers van een vereniging op een dag hun wedstrijden moeten spelen.
Uiteraard kan hier in hoge uitzondering een afwijking in moeten plaats vinden.

AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN ZuidWest OP 25 EN 26 MEI TE BREDA

Deze worden door ttv Breda georganiseerd op zaterdag 25 (jeugd ) en op zondag  26
mei (zondag) voor de senioren.
Op zaterdag 25 mei vindt eveneens plaats het B/C kwalificatie toernooi voor de jeugd
plaats.
In overleg met de landelijke commissie is afgesproken dat voor het eventueel alsnog
verkrijgen/behouden  van een B licentie door de jeugdleden uit de afdeling ZuidWest
niet deelgenomen hoeft te worden aan dit toernooi.
De resultaten behaald op de afdelings kampioenschappen zullen als maatstaf
genomen gaan worden.

REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN:
De regionale kampioenschappen vinden plaats op onderstaande data:

Regio Zuid-Oost Brabant: 15 december (jeugd)  en 16 december (senioren)
Oragnisator: ttv Unicum Geldrop.

Regio Midden Brabant: 15 december (jeugd) en 16 december (senioren)
Organisator: Regio bestuur Midden Brabant

Regio West Brabant: 22 december (jeugd) en 23 december (senioren)
Organisator: ttv Vice Versa ’51, Oudenbosch

Regio Zeeland: 19 januari (jeugd) en 20 januari (senioren)
Organisator: Regio Zeeland

Regio Noord-Oost Brabant: In dit regio heeft zich nog geen organisator aangemeld.
  Aanmelden van een organisator gaarne zsm naar Nico

van Erp. Het zou toch wel erg jammer zijn dat juist in dit regio met zijn jaren lange
ervaring de kampioenschappen niet door kunnen  gaan. 

Door de afdeling wordt een bijdrage geleverd aan de organisatoren die met een
financiële tekort  komen te zitten. Inlichtingen hierover bij:

Nico van Erp


